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INTRO

SAMMENSKUDSGILDE

D

en gode
gamle, danske
jul! Den vi alle
elsker og glæder os til –
men som slet ikke er så
gammel, ej heller dansk.
Adventskransen
stammer fra Tyskland,
ligesom traditionen med
juletræet gjorde, da det
kom til Danmark så sent
som i 1808.
Julemanden, Skt.
Nikolaus, var biskop
i Myra i Tyrkiet, og
i 1300-tallet udviklede hans helgendag
sig i Frankrig, Italien,
Tyskland, Holland,
Belgien og England
til en fest for børn.
Men han når først til
Danmark i 1866, som
en blanding af den
hollandske Sinterklass
og den engelske Father
Christmas.
Jødekagerne stammer fra 1700-tallet,
hvor jødiske bagerier
pirrede de danske
smagsløg med
nye krydderier på
bagværket.
Risalamande er
til gengæld pæredansk, selv om

risengrød med flødeskum. Mandelgaven
er derimod af fransk
oprindelse.
Æbleskiver og klejner
er af dansk oprindelse.
Og så må vi ikke glemme
kalenderlyset, som også
er dansk og stammer fra
1930-erne.
Traditionerne er ikke
så gamle, som vi bilder
os ind – og har du
prøvet at skulle smelte
to familiers juletraditioner sammen, ved
du, at de kan være
meget forskellige. Så
må hver ny familie
opfinde sit unikke
jule-sammenskudsgilde.
det lyder fransk. Retten
blev opfundet i slutningen af 1800-tallet, men
blev først rigtig populær, da damebladene
under 2. verdenskrig
rådede husmødrene til
at ”strække” den dyre

Niels Bjarne
Larsen
Grafisk design

HØST er også et
sammenskudsgilde.
Uden de mange
vedkommende indlæg
og aktuelle historier
fra foreninger, skole og
kirke i 2018 ville HØST
slet ikke blive til.
Tak for et godt
samarbejde og tak
for et interessant
sammenskudsgilde.
Glædelig jul og
god HØST

Rikke Møller
Antvorskov
Redaktør
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GUDSTJENESTER
November		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 25.
Sidste søndag i kirkeåret		
kl. 9.30 MHT
December		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 2.
1. søndag i advent
kl. 14.00 Familiegudstj. m. luciaoptog
Tirsdag d.
4.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 6.
Kirkens korshærsgudstjeneste			
kl. 14.00 Sct. Pauls Kirke LTM
Søndag d. 9.
2. søndag i advent		
kl. 11.00 MK sammen m. konfirmanderne
					
kl. 10.00 Kaffe i sognegården
Tirsdag d. 11.
Ældregudstjeneste			
kl. 11.00 Sct. Pauls Kirke KUK
Søndag d. 16.
3. søndag i advent
kl. 9.30 LTM
Torsdag d. 20.
Plejehjemsgudstjeneste			
kl. 15.00 Møllegården LTM
Søndag d. 23.
4. søndag i advent		
kl. 16.00 MK De Ni Læsninger
Mandag d. 24.
Juleaften
kl. 15.00 MK
kl. 13.00 MK
kl. 14.00 Kollerup MK
Tirsdag d. 25.
Juledag
kl. 11.00 MK
Onsdag d. 26.
2. juledag		
kl. 9.30 LTM
Januar		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Tirsdag d.
1.
Nytårsdag		
kl. 16.00 MHT kort nytårsgudstj. m. bobler i våbenhuset
Søndag d. 6.
Helligtrekonger
kl. 9.30 AB
Søndag d. 13.
1. søndag efter helligtrekonger		
kl. 11.00 MK
Tirsdag d. 15.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Torsdag d. 17.
Plejehjemsgudstjeneste			
kl. 15.00 Møllegården MK
Lørdag d. 19.
Lørdagsdåb		
kl. 11.00
Søndag d. 20.
2. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK
Søndag d. 27.
3. søndag efter helligtrekonger		
kl. 9.30 MHT
Februar		
Ødum
Hadbjerg
Andre kirker
Søndag d. 3.
4. søndag efter helligtrekonger
kl. 11.00 MK
Tirsdag d.
5.
Kirke i Børnehøjde		
kl. 17.30 MK
Søndag d. 10.
Sidste søndag efter helligtrekonger		
kl. 11.00 KUK

FÆLLESSPISNING
D. 29. november kl. 18.00
Så er vi nået til årets sidste fællesspisning. Det kører på skinner for madholdet,
der disker op med den ene lækre ret efter
den anden.
Derfor glæder vi os til at se jer til årets
sidste fællesspisning inden julen kommer, og
alle de gode julefrokoster sætter ind.
Når skiltet kommer ud/når opslaget på
Facebook kommer frem, så kan I tilmelde jer
ved at ringe på tlf. 20 73 87 49 eller sende en
sms. Når i får svar tilbage, så er i tilmeldt.
Hadbjerg Borgerforening

Gudstjenesteliste frem til foråret
2019 findes i ”KiRKEN – kirkebladet for kirkerne i og omkring
Hadsten”, som ligger i kirkerne.
Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på
www.sogn.dk eller ved hjælp af
app-en "Kirkekalenderen".

Præster

MK
KUK
LTM
MHT
AB

Mette Krabbe
Kristoffer Uhre Knattrup
Lise Thorbøll Melchiorsen
Marie Hedegaard Thomsen
Anders Bonde
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KIRKE
I BØRNEHØJDE

ET TILBUD TIL BØRNEFAMILIER

Hadbjerg Kirke
Tirsdag den 4. december kl. 17.30

JULE-HYGGEEFTERMIDDAG
Vil du være med?
Så skal du møde op
i Ødum Forsamlingshus
lørdag d. 1. december kl.-14-17
Du skal medbringe saks, lim og det glade
julehumør, som netop starter denne dag.
Vi skal synge, danse og hygge os med
æbleskiver, saft/kaffe og småkager, og
hvem ved… er der nogen der tror på
julemanden? Det gør jeg i hvert fald!
Tilmelding med en sms inden d. 25.
november på tlf. 30 64 31 94, antal
voksne/børn.
Festudvalget
Ødum Forsamlingshus

FAMILIE
GUDSTJENESTE

Tag børnene med i kirke tirsdag aften en gang
om måneden. Sæt jer på kirkebænken og få
et lille pusterum midt i en hektisk hverdag.
Klokken ringer, orglet spiller, vi synger salmer
og åbner den gamle fortællekasse for at se,
hvilken historie vi skal høre i dag. Bagefter
spiser vi sammen i våbenhuset, inden vi alle
går glade hjem og finde vores seng.
Minigudstjenesten varer ca. 20 minutter og
menighedsrådet sørger for pizza, grøntsager,
vand og kaffe.
Tilmelding til Mette Krabbe på mail
mekr@km.dk eller sms 40 88 96 00 – hvis
man ikke når at tilmelde sig, møder man bare
op alligevel.
Alle er velkomne, også børn fra Ødum,
Selling, Langskov eller andre steder i sognene.
Datoer i foråret
15. januar 2019
5. februar 2019
4. marts 2019

Ødum Kirke
1. søndag i advent, den 2. december kl. 14.00 Mette Krabbe
Vi indleder julemåneden med en familiegudstjeneste i Ødum Kirke, hvor vi også holder
afslutning for minikonfirmanderne fra 3. B på
Hadbjerg Skole. Minikonfirmanderne skal
være med til at lave gudstjeneste evt. med
Luciaoptog. Efter gudstjenesten kører vi til
Selling Forsamlingshus, hvor der vil være
juletræstænding med æbleskiver, julemand
og godteposer. Alle er meget velkomne.
Mette Krabbe
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Juletræsfest
D. 9. december kl. 10.00

”JULESTUE”

i Ødum Præstegård

Tirsdag den 11. december kl. 14.00-16.00
Det er en god tradition
at synge julen ind. Det
vil vi gøre i julestuen i
præstegården, hvor vores
organist Anders Dohn og

T

raditionen
tro holder vi
juletræsfest for
byens børn og barnlige
sjæle. I bedes tilmelde jer
på opslaget på Facebook, så
julemanden ved hvor mange
godter han skal tage med til os. Vi
glæder os til et par hyggelige timer fra kl.
10.00, med dans, julesang og æbleskiver. Der
kan købes æbleskiver, kaffe, te og saftevand.
Hadbjerg Borgerforening

vores kirkesanger Emilie
Ellesøe Nielsen vil synge
sammen med os. Præsten
læser julehistorie, vi indtager

et godt julekaffebord og laver
selvfølgelig også julepynt.
Kaffen koster 20 kr.
Mette Krabbe

2.

søndag i advent
D. 9. december i Hadbjerg Kirke kl. 11.00

JULEAFSLUTNING
for børnehaver og dagplejer
Hadbjerg Kirke, torsdag den 18. december kl. 10.00

Konfirmander fra 7. B
laver gudstjeneste i samarbejde med sognepræst
Mette Krabbe.

Julegudstjeneste for børnelys ind under gudstjenesten
gudstjeneste for de mindste,
haverne i Hadbjerg og Selling og vi skal selvfølgelig synge
hvor alle er velkomne.
samt dagplejerne i området. ”Et barn er født i Betlehem”. Vi
Børnene fra Hadbjerg børne- glæder os til denne særlige
Mette Krabbe
have pynter kirken og bærer
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JULEAFSLUTNING
FOR HADBJERG SKOLE

Torsdag den 20. december

”DE NI LÆSNINGER”
Hadbjerg Kirke
Søndag den 23. december kl. 16.00

8.00– 8.30 Juleafslutning for indskolingen
Traditionen tro er der naturligvis ”De Ni
8.45– 9.15 Juleafslutning for mellemtrinnet Læsninger” 4. søndag i advent i Hadbjerg
9.30–10.00 Juleafslutning for udskolingen
Kirke. Her vil man ud over selve læsningerne
10.30–11.00 Juleafslutning for Kanonen
få lejlighed til at høre nogle fremragende
sangere fra Aarhus, som sammen med
undertegnede vil synge julen ind i bedste
Mette Krabbe
4-stemmige motetstil. Kom og mærk den
intense julestemning sitre i hele kirken,
og hør disse sangere synge christmas
carols og de bedste danske julesalmer.
Vel mødt
Anders Dohn
Organist

CONCERT CLEMENS i Ødum Kirke
Tirsdag d. 18. december kl.
19.30 er der koncert i Ødum
Kirke med vokalensemblet
Concert Clemens.
Vokalgruppen Concert
Clemens er et ambitiøst
klassisk vokalensemble med
hjemsted i Aarhus. Ensemblet
blev stiftet i 1997 af ensemblets dirigent, Carsten
Seyer-Hansen og består af 17
rutinerede sangere. Gruppen
har i årenes løb lavet en
lang række anmelderroste
koncerter; herunder kantater

af J. S. Bach, Händels Messias
og Duruflés Requiem.
Vokalensemblet stræber
efter at fremføre klassisk
vokalmusik med præcision,
varme og inderlighed, såvel i
Danmark som ved store musikfestivaler, konkurrencer og
koncerter på den internationale
scene. Ensemblets arbejde har
desuden et pædagogisk sigte,
som udmønter sig i samarbejdsprojekter med såvel etablerede
komponister som komponistog dirigentstuderende.

Programmet denne aften
står selvsagt i julens tegn.
Dette ensemble har i
Aarhus ry for at være noget
af den ypperste vokalmusik, som man kan opstøve i
øjeblikket, så gå ikke glip af
denne enestående chance for
at høre dem. Det er i Ødum
Kirke tirsdag d. 18. december
kl. 19.30 og der er naturligvis
fri entré!
Anders Dohn
Organist
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SALMEMARATON
I ”100 SALMER”
KOM TIL

SYWEEKEND
I SELLING FORSAMLINGSHUS 4.-6. JANUAR 2019

Efter tidligere kæmpesucceser med at afholde
sy-maraton-weekender, vil vi nu igen invitere
til en hyggelig og produktiv syweekend i Selling
Forsamlingshus.
Vi dækker op til 3 dage med syning, stofkøb/-bytte,
nye idéer, inspiration og masser af hygge og snak.

V

i starter fredag d. 4. januar 2019 kl.
10, og går hjem og sover, når vi ikke
kan holde os vågne mere.
Lørdag morgen starter vi kl. 8, og bliver ved
så længe vi gider.
Søndag morgen låser vi op kl. 8 igen, og
lukker og slukker kl. 16. Du kan deltage i det
omfang du ønsker.
• borde, stole, strygebræt, strygejern og
spejle findes.
• medbring egne symaterialer og forlængerledninger, gerne kabeltromle, hvis du
har, evt. bordlampe
• kaffe og te ad libitum
• mad, øl, vand og vin kan købes til meget
rimelige penge. (frokost og aftensmad til
35,- pr. måltid)

• stofrester sælges/byttes, så tag dit overskydende stof med
• Der er plads til max. 40 personer pr. dag,
og det er de 40 som melder sig først til.
• Pris: Gratis
• Medbring evt. lidt kage, guf eller andet
lækkert til hele holdet.
Alle er velkomne, og du bestemmer selv
hvad du vil sy.
Hvis du kender nogen, der gerne vil med, så
inviter dem med.
Du melder dig ved at sende en mail til Jane
på albrechtsen1945@gmail.com.
Mange syhilsner
fra sypigerne i Selling

V

i har i storpastoratet
anskaffet os et nyt
salmebogstillæg.
”100 salmer” hedder det og
blev sammensat og udgivet
som et supplement til den
eksisterende salmebog, som
allerede har 13 år på bagen.
De seneste år er der nemlig
skrevet mange nye salmer –
rigtig mange nye salmer – og
tillægget ”100 salmer” er
således blevet til ud fra
ønsket om at samle de bedste
af disse nye salmer.
Og disse 100 bedste nye
salmer skal vi selvfølgelig
også synge i storpastoratet! Det var derfor vi købte
tillægget, og det er derfor, vi
nu inviterer til salmemaraton.
I efteråret 2018 og foråret
2019 er der således arrangeret fem aftener i alt, hvor vi
skal høre en masse om nye
salmer og ikke mindst synge
dem. Næste gang er det i
Skjød Kirke.
Alle er velkomne, så kom
og lyt, syng eller bare nyn
– det kræver ingen forudsætninger at være med!

KOMPONISTENS VÆRKSTED
Skjød Kirke, torsdag den 24. januar, kl. 19.30 - ca. 21
En af dem, der har skrevet melodier til ”100 salmer” er lektor,
musiker og komponist Jesper Gottlieb. Udover at være
ekstern lektor på Musikvidenskab i Århus og koncertproducent i LMS (Levende Musik i Skolen) har Jesper de senere
år udgivet en stor mængde sang- og salmesamlinger med
tekstforfattere som Simon Grotian, Halfdan Rasmussen, Iben
Krogsdal og Tove Ditlevsen. Denne aften får vi altså et kig
ind i komponistens værksted og dennes synspunkter omkring
nye salmer og kunsten at skrive melodier dertil.
Alle er velkomne, kom og lyt, syng eller bare nyn –
det kræver ingen forudsætninger at være med!
Menighedsrådene i Hadsten Storpastorat

Kommende datoer
”Ord til nye salmer”, Ødum Kirke, tirsdag den 26. februar, kl. 19.30 - ca. 21
”Forårets nye salmer”, Lyngå Kirke, tirsdag den 26. marts, kl. 19.30 - ca. 21

Nærmere information i kommende HØST.
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KIRKEHØJSKOLE
”VELFÆRDSSTAT OG NÆSTEKÆRLIGHED –
HVAD HAR DET OFFENTLIGE DANMARK
OG KIRKEN AT SIGE TIL HINANDEN?”
v. Jørn Henrik Petersen, Professor, dr.phil. & lic.oecon.
ved Center for Velfærdsforskning på Syddansk Universitet
Hadsten Højskole, lørdag den 26. januar, kl. 10.00
Med afsæt hos Martin Luther udvikles den evangelisk-lutherske opfattelse af forholdet mellem Gud og menneske og dette forholds betydning
for relationerne mennesker imellem. Det knyttes sammen med udviklingen af en velfærdsstat som en sekulariseret version af næstekærligheden:
Velfærdsstaten som et surrogat for troens fordring om ansvarlighed for
medmennesket. Da den klassiske velfærdsstat er under nedbrydning på vejen
imod konkurrencestaten, afsluttes foredraget med en overvejelse af, hvad
det betyder for forholdet mellem stat og kirke.
Efter foredraget går vi i spisesalen til
brunch og debat.
Vi har fejret Luther i mere end
fyrretyve dage og nætter, så
nu må han hvile lidt – i hvert
fald så meget, som han kan i
Kirkehøjskolesammenhæng.
I den nye sæson sætter vi
fokus på samtiden. Vi går på
opdagelse i de forskellige
og foranderlige forhold, der
opleves mellem folk, stat,
samfund og folkekirke. Hvor
er vi kommet fra, og hvor går
vi hen? Har folkekirken og
samfundet fælles opgaver
og i så fald hvilke? Hvorfor
ser vi en opblomstring i

folkekirkens diakonale tiltag?
Og hvad betyder alt dette
for folkekirkens position og
selvforståelse?
Endelig hører det med til
vores samtid, at vi lever i
en globaliseret verden, med
alt hvad det indebærer af
brogethed i befolkning,
tænkning og religion. Hvilke
nye spørgsmål rejser sig ud af
denne situation, og hvordan
bliver spørgsmålene drøftet
politisk?
Vel mødt til en ny sæson!

Næste foredrag
”Religion i et moderne flerreligiøst samfund”
v. Henrik Reintoft Christensen,
Lektor ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet
Hadsten Højskole, lørdag den 27. april, kl. 10.00

Kirkehøjskolen holder til på
Hadsten Højskole og Hadsten
Sognegård, fire lørdage i tidsrummet kl. 10.00-12.30.
Vi starter i foredragssalen
kl. 10.00 med foredrag og debat
og spiser brunch i spisesalen
kl. 11.30. Arrangementet slutter
kl. 12.30.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg,
Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum,
Rud, Hadsten, Vissing og Nr.
Galten Sogne.

Tilmelding

Der er tilmelding på Hadsten
Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25,
senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch
er 70 kr. pr. gang.
Læs mere på
www.hadstensogne.dk.
Kirkehøjskolen er for alle.

FORMIDDAGSmøde i Ødum Præstegård

SORT HUMOR
så englene synger
Tirsdag den 29. januar kl. 10.00 i Ødum Præstegård
Foredrag v. sognepræst Henrik Oest

M

ange af os elsker den sorte humor.
Den sorte humor bruges ofte af
mennesker, der beskæftiger sig
med de svære ting i tilværelsen, og derfor
lever den sorte humor meget både i læge- og
præstekredse. Den sorte humor kan nemlig
på en afvæbnende måde berøre områder af
den menneskelige tilværelse, som vi ellers
ofte har svært ved at tale om.
Et både eftertænksomt og humoristisk
foredrag om den sorte humor og hvad den
kan, med eksempler fra den sorte humors
store mestre bl.a. Gustav Wied, Storm P og
Kender du til
Mark Twain.
”sort humor” og
Henrik Oest har siden 1990 været sognevil høre mere,
præst ved Helligåndskirken i Aarhus. Han
så er du mere
har derudover medvirket i tv-serien ”Alle os
end velkomunder himlen” og ”Hjertebørn” på TV2 om
men til at møde
Skejby Sygehus’ intensivafdeling og siden
op i Ødum
2000 har han været medlem af Kirkefondets
Præstegård
bestyrelse. I 20 år, fra 1996-2016, var han
tirsdag den
formand for FolkekirkeInfo.
29. januar.
Henrik Oest er en erfaren foredragsholder,
Vi begynder kl.
der lægger vægt på tydelighed, så alle kan
10.00 med kaffe
være med.
og boller.
Om sig selv siger han: Jeg ønsker, at mine
Kl. 10.30 begynforedrag bærer præg af at være anderledes
der foredraget.
med skæve og uventede vinkler, så man
Kaffen
opdager nye sider af det, man ellers mener at
koster 20 kr.
kende så godt.
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Aktuelt

SELLING BYFEST

FÆLLES
SPISNING
I SELLING

N

Gru Y D
byf ndet ATO
e
p
den sten r insen
y
14. kke er
-15
t
. ju til
ni

Fællesspisning og cabaret
den 28. november 2018
i Selling er UDSOLGT
Vi ses igen til januar, hvor der
er fællesspisning d. 30. januar
kl. 18.00 og denne aften laver
de frivillige Gl. Estrupgryde.
Til kaffen bliver der serveret
dejlig kage.
Priserne er som I kender
dem: 40 kr. pr. voksen og 20
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kr. pr. barn. Drikkevarer kan
købes til fornuftige priser.
Har du lyst til at komme og
spise, så tag naboen under
armen og kom en til hyggelig
aften. Du bestemmer selv
længden af aftenen.

Sidste tilmelding til
spisning i januar er lørdag
26. januar 2019 på
madiselling@gmail.com jo
før jo bedre. Har du ikke en
e-mail, kan du tilmelde dig på
tlf. 30 31 97 14.
De Frivillige

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

VI HAR BRUG FOR DIG!

I anledning af byfest anno 2019, har vi brug for alle dine kreative og sjove ideer

GENERALFORSAMLING

Hadbjerg Borgerforening afholder generalforsamling i forsamlingshuset

tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00

FOROMTALE AF ARRANGEMENTER I KOMMENDE MÅNEDER

At melde sig ind i byfestudvalget, vil være en beslutning,
der bibringer mange grin og
sjove stunder til dit liv og
derudover give mulighed for
at sætte dit præg på denne
succes af en byfest. Der er
både mulighed for at lede
og mulighed for at bibringe

kræfter uden at skulle være
den koordinerende kraft.
Det er en anledning til at
få nogle skønne bekendtskaber og venskaber og nogle
fantastiske oplevelser, der
for alvor knytter dig til dit
lokalsamfund.

Lyder det som noget for dig
eller er du bare blevet nysgerrig, så kontakt enten Steffen
Espersen, tlf. 28 68 40 38
eller Majken Holst-Jensen, tlf.
25 61 02 08.
Selling Borgerforening
Byfestudvalget
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TAK

V

i vil gerne
give en stor
tak til alle de
frivillige, der hjælper
borgerforeningen på
den ene eller anden
måde. Vi er meget
taknemmelige for at
i hjælper så meget.
Tak til bankoholdet,
det er fantastisk at
I stiller op uge efter
uge, hvor der er så
mange der mødes i
nogle timer og vinder
gode præmier. Tak
til madholdet, der
laver gode retter vi

kan dele i fællesskab
med andre fra byen.
Tak til alle medlemmer for jeres støtter
til borgerforeningen
med jeres medlemskab. Tak til alle
sponsorer: Hadbjerg
Tømrerfirma, Byens
Frisør, Hadsten,
Akupunkturklinikken
i Hadbjerg, Hadbjerg
Autoservice, JL
Montageteknik,
Hadbjerg
Mur og Beton,
Bogormen, Aktive
Hvidevareservice,

TIL DE
FRIVILLIGE

EDC Huset
Hadsten, HTC-Biler
Hadsten A/S.
Uden al jeres
støtte ville borgerforeningen ikke være
mulig. Vi er jer meget
taknemlige.
Vi vil gerne sige Tak
til alle for året der er
gået. Vi har haft et
hårdt år, som var ved
at rive håret ud af
os, da foreningen var
ved at gå i opløsning.
Heldigvis kom der
nogle fantastiske
reddere til, Tak til

Poul, Ulrik og Sanne.
Og tak til jer, der
tilkendegav, at I ville
hjælpe, hvis det
virkelig brændte på,
for det gjorde det.
Vi glæder os til at
det snart er jul og alt
hvad den medbringer
af dejlige og skønne
traditioner med dem
vi holder af og nyder
at tilbringe tid med.
Fra alle os til alle
jer: Rigtig glædelig jul
og Godt nytår!
Hadbjerg Borgerforening

GYMNASTIK TAK
Med et mildt efterår og lidt
blæst med flotte farvede
blade, ses der allerede frem
mod julen og inden vi ser os
om, er den her.
De enkelte gymnastikinstruktører afgør selv, hvornår
der holdes juleferie på deres

hold. Men et er sikkert, der
startes godt ud igen efter jul.
Tak til alle jer der har givet
en hånd med i løbet af 2018
og til alle jer dejlige frivillige instruktører – I er nogle
fantastiske instruktører,
som gør os stolte i HØST IF

Gymnastik, og som samler en
kæmpe flok af udøvere, der
suser rundt i timerne og får
sved på panden.
Alle gymnaster, forældre
og frivillige ønskes en rigtig
glædelig jul og et godt nytår
og på dejligt gensyn i 2019.
HØST IF Gymnastik
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God jul og
godt nytår
Bestyrelsen i byforeningen
og forsamlingshuset ønsker
alle en glædelig jul og godt
nytår, med tak for det gamle
2018 og vi ser godt ind
i det nye år 2019, med
nye tiltag i forsamlingshuset, se mere i næste
nummer af HØST.
Mon der gemmer
sig nogle ildsjæle til
at bruge et par timer
her og der til nogle
af de projekter der
skal til for at skabe
et godt samarbejde i byen,
vil bestyrelsen
gerne høre fra
jer. I kan kontakt
Lillian på tlf.
22 87 05 22 og
høre nærmere.
Ødum Byforening

December
Advent og jul
Masser af forberedelser og store forventninger

Her skal meget være som det plejer – det er
nemlig rigtig jul.
Her har vi ikke brug for den store forandringsparathed, som er tidens trend/svøbe.
Vi glæder os til at se mange af jer i kirke og
præstegård til
Første søndag i advent med Lucia i kirken
og efterfølgende gløgg og æbleskiver i Selling
Forsamlingshus. Måske er der også slikposer
til børnene.
Julestue i præstegården med hygge, sang
og oplæsning tirsdag den 11. december
Koncert i Ødum Kirke med ”Koncert
Clemens” tirsdag den 18. december

De Ni Læsninger som altid er en helt
speciel dejlig oplevelse søndag den 23.
december
Juleafslutninger for dagpleje, børnehaver og
skoleklasser
Vore søndagsgudstjenester og gudstjenesterne juleaftensdag og i juledagene.
Nytårsdag runder vi 2018 af og tager hul
på 2019 med gudstjeneste i Hadbjerg Kirke
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Doris Svenstrup
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HØST-HALLEN UDVIDELSE!
Status og information fra projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen 2012”

FLOORBALL I HØST IF
EGET UDSTYR

Favrskov Kommune:
Budget 2018

UPDATE MEDIO NOVEMBER

Som nævnt sidst var der projektmøde med kommunen
og arkitekten d. 5. november. Her blev vi præsenteret for
det arbejde, som arkitekt Rikke Daugaard havde udført på
baggrund af de indledende samtaler hun havde haft med
menighedsrådet og HØST IF-kontaktpersoner om indhold og
forventninger, og samtidigt inden for de økonomiske rammer.
Rikke har lavet et spændende oplæg, underbygget af tegninger og 3D-modeller. Der var positive tilkendegivelser fra alle
sider inkl. skolen til oplægget. Omend der er flere ting, der
skal bearbejdes, inden vi når endeligt i mål. Menighedsrådet
og foreningerne går nu tilbage til baglandet og får deres
respons, som skal præsenteres på næste møde, der holdes
d. 26. november, hvor vi gerne skulle kunne begynde at
skimte et fællesprojekt, som alle kan sige god for. Når vi er
blevet lidt mere konkrete på, hvordan det hele skal se ud, vil
der blive lavet et opslag med tegninger i indgangspartiet i
HØST-Hallen.

VENTILATIONSANLÆG

Arbejdet med ventilationsanlægget i selve hallen, som bevirkede, at det ikke var muligt at lave aktiviteter, blev afsluttet
i uge 42. Så allerede fra mandag i uge 43 kunne vi dyrke alle
aktiviteter igen. Arbejdet herefter består i at etablere forbindelse til alle rum i hallen og opsætning af udendørs kanaler
på taget. Dette vil foregå de kommende uger. Til sidst skal
ventilationsanlægget testes og indkøres, så det kommer til at
virker som forventet. Arbejdet er planlagt afsluttet i starten af
det nye år.

Lars Olsen
Kontaktperson
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

A-608ny Udvidelse af
Aktivitetsareal i HØST-Hallen
Der afsættes 740.000 kr. til
udvidelse af servicefaciliteterne
i HØST-Hallen i 2019. Den
samlede anlægssum og afledt
drift vurderes i forbindelse med
budget 2019-2022. I den forbindelse skal der tages stilling til
finansieringsmodellen, herunder
HØST IF’s medfinansiering og
et eventuelt lån med tilhørende
kommunegaranti.

Ventilation

Ventilationsanlæg i HØSTHallen bliver etableret i 2018.
Der er afsat kr. 1.4 mio. til dette
projekt. Rart at vi så kan tilbyde
vores brugere frisk luft i hallen
i stedet for at skulle åbne døre
og andet når der er aktivitet i
HØST-Hallen. Det er meget
tiltrængt!

Konfirmandhus

Sammen med udvidelse
af servicefaciliteterne i
HØST-Hallen er der nu
kommet et projekt ”Kirkens
Konfirmandhus” med.
Dette konfirmandhus kan
med fordel for alle planlægges
sammen med HØST-Hallens
udvidelse og dermed indgå i
forvaltningens fortsatte planlæggende arbejde sammen med
udvidelse af servicefaciliteterne.
Man ser på om det er muligt
og i givet fald hvordan det kan
håndteres. Spændende! Og godt
set af menighedsrådet!
Ny opdatering i kommende
numre af HØST

Opstarten har været over
forventning og her efterfølgende viser det sig, at vi har
bidt os fast omkring de 20
tilmeldte. Der er dog plads
til flere, da vi har to timer
til rådighed hver mandag kl.
20.00-22.00. Spillet er meget
intenst, når man er på banen,
og at man får pulsen op kan
garanteres.
Indtil nu har vi brugt den
startpakke med stave og
bolde, som vi købte hos
Floorballforbundet for at få
gang i aktiviteten. Efter et par
måneder er det tid til få sin
egen stav.
Mandag d. 12. november
havde vi besøg af Matias
Tolbod fra firmaet Unihoc,
som i Danmark er forhandleren af floorballudstyr. Som
det ses på billedet, er det
primært stavene, der er
udgangspunktet for at den
enkelte kan levere optimalt
på banen. Nogle stave er
lettere end andre, og de
plastblade, der er på staven,
kan have forskellig hårdhed
og være mere eller mindre
buet – igen afhængig af
den enkelte spillers måde at
spille på.
Da Matias denne dag gav
gode rabatter på stavene, fik
de fleste købt sig sin egen
stav. Stavenes prisleje er
fra kr. 500 op til kr. 1.500.
Denne dag kunne de billigste
dog fås til kr. 300 (før kr. 700)

osv. Men der blev handlet i
flere prislejer skal siges.
Inkluderet i startpakken
var også en intro med en
uddannet instruktør. Så d. 19.
november får vi besøg af en
landsholdsspiller, som denne
aften vil forestå træningen
med det mest basale samt
nye finesser til floorball på
motionsplan.
Så jo! Der sker hele tiden
en udvikling af floorballspillerne og -spillet i HØST
IF. Men man kan sagtens
være med uanset – man

kommer rigtig hurtig op i gear
sammen med de øvrige.
Den 13. november sendte
vi Jesper Provstgaard
og Anders Vestersø fra
Floorballudvalget til
netværksmøde i Silkeborg.
Det bliver spændende at
høre, hvad de kommer hjem
med af erfaringsudvekslinger
med andre floorballklubber
fra Midt- og Østjylland.
Der er virkelig gang i HØST
IF Floorball! Vil du være
med, så møder du bare op
mandage kl. 20.00.
Floorballudvalget
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Tilbageblik

Det Historiske Hjørne

JULESTEMNING
I HVER EN KROG
Til Salmemaraton i Hadbjerg
Kirke var julestemningen i
top. Ud over nye efterårs- og
vintersalmer fik vi nemlig
også chancen for at lære flere
nye julesalmer at kende.
Og i pausen kunne man
desuden varme sig på Aases
lækre, hvide gløgg, der
sendte den lifligste aroma
rundt i hver en krog.
Som lovet bringer vi her
opskriften:
Hvid gløgg
25 g rørsukker
2 dl hyldeblomst
2 dl æblejuice
6 dl hvidvin
½-1 tsk. ingefær
½ stang vanilje
2 kanelstænger
Varmes op til kogepunktet.
75 g abrikoser i små stykker,
mandler og ½ dl hvid rom
tilsættes.
Tak til kirkens dygtige musikere og alle de fremmødte,
der ved at synge med af fuld
hals, var med til at gøre aftenen rigtig festlig.
Kulturudvalget

”Glade jul, dejlige jul”
i den gamle salmebog

”G

lade jul”, en julesalme de fleste af
os kender, og en salme, som snart
kommer flittigt i brug, nu hvor
juletiden hastigt nærmer sig.
”Glade jul” er skrevet af B.S. Ingemann i
1850, og vi må vel sige, at der har han ramt
plet, og en julesalme som vi vel må betragte
som et hit, da salmen allerede kom med i den
nye udgave af Den Danske Salmebog, som
blev udgivet i 1855.

Ved at bladre i salmebogen
fra 1855, som vi har gemt, da
den har tilhørt min kones olde- Af
mor, står det i forbindelse med Martin Møller
udgivelsen, at ”sidste hånd på
værket er lagt af digteren Ingemann. Efter at
Salmebogen af ham er blevet gennemset, udgives den nu, for ifølge Kongelig Resolution af
22de Februar 1855 at indføre allevegne, hvor
Præst og Menighed måtte enes herom”.

Her ser vi for eksempel salme nr. 161 ”Glade jul”
og nr. 162, ”Her kommer Jesu dine små”. Salmebogen er med gotisk skrift.
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Den gamle salmebog, som
er blevet passet godt på.

Det Historiske Hjørne

Salmebogen, her i en udgave fra 1875, og prisen var
95 øre. I læderbind havde den kostet 1 kr. og 5 øre.

Her har Augusta skrevet i bogen, nok da
hun har fået den i 1882, 25 år gammel.
Min kones oldemor
Augusta Høberg

B.S Ingemann (1789-1862) er tekstforfatter
til mange af de salmer, som stadig i dag, er i
salmebogen.
Augusta Frederikke Høberg var født i
Randers i 1857, og døbt i Sct. Mortens Kirke,
og den 3. marts i 1886 blev hun gift med
Mads Pedersen fra Virring. Hun døde den 19.
februar 1932.
Ja, det er utroligt hvad man kan finde om
ens slægt ved at gå ind på www.sa.dk, hvor
man kan søge i kirkebøger og folketællinger,
dog kun frem til slutningen af 1960’erne.
I den gamle salmebog kan ses, at i 1909 har
Augusta givet bogen til én af sine tre sønner,
Peter, som også har sat sin autograf i bogen.
Peter var dengang 10 år, og har jo nok skullet bruge den i skolen.
Nu vi er ved gamle salmebøger, husker jeg
den tid, hvor jeg gik til konfirmationsforberedelse ved Pastor Hostrup i Ødum, og her fik
vi kommende konfirmander hver uge lektier

for, og skulle som regel fra uge til uge lære
en salme, eller nogle vers udenad, men en
uge var det anderledes! Da fik vi til opgave at
komme med en liste over de domkirker, som
er i Danmark, og fik at vide at de fleste havde
en bog, hvor det stod i.
Hjemme var der ikke megen hjælp at hente,
vi havde ingen leksikon, og gætte os til det
var svært.
Brugsuddeleren, Poul Henriksen, kom med
varer en dag i ugen, også her blev problemet
drøftet, men heldigvis mente Poul, at de
måske havde et leksikon, som kunne klare
opgaven. Jeg husker desværre ikke om jeg
havde fået løst opgaven til næste gang, jeg
kom til præst, eller om andre havde løst
opgaven.
Pastor Hostrup havde facitlisten, Den
Danske Salmebog, her er billeder af alle
domkirkerne i Danmark, og det viste jo nok,
hvor flittigt man brugte sin salmebog.

Her billeder af domkirkerne i salmebogen,
udgivet i 2002 med Dronning Magrethes godkendelse.
Salmebogen afløste den fra 1953,
som var udgivet med Kong Frederik IX godkendelse.
Domkirkerne er: Aalborg, Viborg, Helsingør, Aarhus, Ribe,
København, Odense, Haderslev, Roskilde og Maribo.
Kirkerne var også afbilledet i salmebogen fra 1953.
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HØST IF MOTION STAVGANG

Så er vi trådt ind i efterårssæsonen, det er
blevet mørkt om aftenen.
Derfor skal vi alligevel ud og trave en tur
ind imellem.
Stavgang er nu, som vanligt i efterår
og vinter, om lørdagen kl. 9.30 fra
HØST-Hallen.
Vi går en times tid, får os en tår kaffe med
tilhørende snak, og ind imellem lidt spiseligt,
og kan derefter nå lørdagens øvrige gøremål.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 23 25 19 89

CROSSGYM

Så startede crossgym op med stor opbakning

Crossgym er et styrke- og konditionsprogram
bygget op om konstant varierende funktionelle bevægelser, der udføres under relativ
høj intensitet. Alle kan være med fordi man
lægger det i det, man kan holde til. Holdet
afholdes hver mandag kl. 20.15 til ca. 21.15,
og for dem der har mere energi, vil der være
motionsboksning til kl. 22.
Indtil jul vil dette koste kr. 100.
Vækker dette din interesse så mød op og
være med.
Thejs B. Jakobsen

VOLLEYBALL
Volley voksne mixhold, torsdage kl. 20.00-22.00
Vi er en flok på en 8-12 stykker, der mødes hver
torsdag og fornøjer med lidt sjovt og engagerende
volleyspil.
Har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at møde op og spille med - det er uden
forpligtigelser at spille med nogle gange, for at se
om det er noget for dig.
Du behøver ikke at være tidligere elitespiler for at
være med, da vi alle sammen er meget forskellige i
niveau. Det er dog en fordel for både dig og spillet,
at du har stiftet bekendtskab med volley før, herunder at du har rimeligt styr på bl.a. grundslagene.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
henvende dig til:
Kim Liholm
Mail kim@liholm.dk
Mobil 22 78 77 70
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FODBOLD

SÆSONOPSTART HØST IF LØB

SKAL DU MED?

U6-U12

Sæsonen er næsten slut udendørs, og vi er
rykket indendørs fra fredag d. 26. oktober.
Der er dog stadig hold som også træner
udendørs.
Tak til alle der bidrog til at efteråret blev
rigtig god med masser af gode træningspas
samt kampe på banerne, og med fantastisk opbakning med en masse tilskuere
– forældre oa.
Indendørs træningstider kan ses i quickguide på side 34
Alle hold er tilmeldt indendørs 3 indendørs
stævnedage under DBU. Og deltager ellers i
andre tilbudte stævner henover vinteren.
Favrskov Mesterskaberne 2019 er den
22.-24. februar 2019, hvor alle HØST IF er
tilmeldt pr. automatik.
Fodboldudvalget

U15 + U14 DR
11-mandsfodbold
Vi er fortsat meget glade for den rigtigt gode
forældre- og tilslueropbakning til både U14
og U15’s kampe.
Den udendørs træning fortsætter og aftales med trænere og holdledere.
Desuden spilles der indendørs fredag kl.
20.00-21.15.

OB 40 HOLDET

OB 40 har som skrevet sidst afsluttet sæsonen udendørs.
Der trænes indendørs hver onsdag kl.
21.00-22.45 i HØST-Hallen
Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

NVUI/HØST IF Senior Klubsamarbejde

Vintertid
Det bliver nu mørkt allerede ud på eftermiddagen,
så denne gang endnu en
lille opfordring til alle om
lige at huske refleksvesten
og evt. diodelys, når man
løber morgen, eftermiddag
eller aften!
Glæden ved at løbe
med andre bliver dog ikke
mindre, når vi sammen løber
i mørket - det er faktisk
lidt sjovere og nemmere
at komme afsted, så lav en
aftale for at holde dig i gang
trods kulde, regn eller mørke.
Der er som altid plads til alle
på vores løbeture, da tempo
afstemmes eller der laves

opsamling, så vi følges ad
meget af tiden.
Mød op og løb gratis med
resten af året.

VH FODBOLD
SERIE 3

Efter turen byder vi på en
forfriskning m.m. og en snak
om hvad vi kan tilbyde, ligesom vi rigtig gerne vil høre
hvilke forventninger/ideer
du fx måtte have til lokal
løbemotion.

Sæsonopstart 2019
En ny sæson står for døren,
tiden flyver afsted, og snart
er det jul & nytår.
Et nyt år betyder opstart
på en ny sæson for løberne i
HØST-området.
Nuværende tider for fællesløb
Vi starter med åben løbeTirsdag kl. 19.30
motion for alle, som har løst Torsdag kl. 20.00
til at løbe med andre ligesin- Søndag kl. 9.00
dede motionister. Mød op til
en frisk løbetur for alle
Kontaktoplysninger HØST IF Løb
Claus Glavind

Søndag den 20. januar 2019 Mail claus@glavind.net
kl. 9 ved HØST-Hallen
Tlf. 71 78 02 30

Da vi fik 4 point i de tre
sidste kampe og sluttede med
15 point, sikrede vi vores
egen overlevelse i Serie 3.
En godkendt efterårssæson
for Serie 3 efter en lidt svær
start i en stærk pulje. Vi håber
på en lidt ”lettere” pulje til
foråret.
Med afslutning af sæsonen
skal vi også sige farvel til
træner Jan Sandholm Laursen
som tager et sabbatår. Jan
har været træner fra starten
af VH samarbejdet. Spillere,
ledere, ja alle, har været
meget glade for samarbejdet
med Jan. Og han afleverer et hold i Serie 3 til den

kommende træner. Mange
tak Jan for godt samarbejde
og held og lykke!
Vi er begyndt med at lede
efter en ny træner, som vi
forventer at kunne præsentere i februarnummeret
af HØST.

SERIE 6

Sidst manglede der at blive
spillet en kamp. Den sluttede med en sejr på 6-1 over
AH2012. Det betyder at Serie
6 slutter på tredjepladsen i
puljen med 18 point – seks
vundne og fire tabte kampe.
Fin indsats af holdet også her
i efteråret.

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde
mellem HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB).
Træning tirsdage og torsdage
kl. 19.00. Hadbjerg lige uger –
Voldum ulige uger!
Ligeledes vil hjemmekampe
blive spillet på skift mellem
Hadbjerg og Voldum stadioner.
Ved hjemmekampstævner spiller
Serie 4-holdet kl. 13.00 og Serie
6-holdet kl. 15.00.
Jan Sandholm Laursen
Træner
Tlf. 21 67 79 67
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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Aktiviteter

Aktiviteter

QUICKGUIDE

til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen.
Badminton
Kontaktperson:
Banko

HØST IF
Gert Holdensgaard, tlf. 23 31 17 56, e-mail gertogsanna@skylinemail.dk
Hadbjerg Forsamlingshus
Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus

Bordtennis
Træningstider:
Kontaktperson
Gymnastik
Formand:

HØST IF
Ungdom, tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.15
Senior, tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk

HØST IF
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, e-mail gunvor@oedumdamgaard.dk
Leg & bevægelse
0 -2 år – torsdag kl. 17.00-18.00 Hal A
		
Instruktør: Vicki Espersen
Krudtuglerne
Piger og drenge 3-4 år med far/mor
Mandag kl. 17.00–18.00 i hal B
		
Instruktører: Blia Solgaard, Tina D. Knørr
Spillopperne
Piger og drenge 5-6 år		
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A
		
Instruktør: Henning Espersen m.fl.
Micro springere
Piger og drenge 0.-2. klasse		
Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
		
Instruktør: Steffen Espersen, Henning Espersen m.fl.
Mini springere
Piger og drenge 3.-4. klasse		
Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
		
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Store springere
Piger og drenge fra 5. klasse		
Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
		
Instruktør: Steffen Espersen & Martin Damhus Knørr m.fl.
Zumba M/K
Fra 16 år			
Mandag kl. 19.00-20.15 i hal A		
		
Instruktør: Louise Rasmussen		
Torsdag kl. 19.00-20.00 i hal B
Crossgym M/K
Fra 16 år			
Mandag kl. 20.15-21.30 i hal A
		
Instruktør: Katrine Sørensen
Rytmekrukker
Fra 18 år			
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
		
Instruktør: Gunvor Bakkegaard og Benedicte S. Larsen
Pilates
Fra 18 år			
Tirsdag kl. 19.00-20.30
		
Instruktør Sabine Mogensen		
Selling Forsamlingshus
Friske bedste & older – fra 60 år			
Mandag kl. 15.00-17.00
		
Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu
HØST IF
Træningstider:
Børn – 6-11 år (Tigerholdet), tirsdag kl. 17.00-18.00
Voksne og teenagere – tirsdag kl. 18.00-19.15 + torsdag kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, e-mail hadbjerg.jujitsu@gmail.com
Web:
jujitsu.langton.dk
Krolf
HØST IF
Træningstider:
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
Kontaktperson:
Margit Jensen, tlf. 22 76 57 78, e-mail margit_schmidt_jensen@hotmail.com
Løb
HØST IF
Træningstider:
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 20.00 og søndag kl. 9.00
Kontaktperson:
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, e-mail claus@glavind.net
Stavgang (Nordic Walking)
HØST IF
Træningstider:
Lørdag kl. 9.30
Kontaktperson:
Vagn Salling Poulsen, tlf. 72 20 24 56, e-mail vsphadbjerg@gmail.com
Volleyball
HØST IF
Træningstider:
Voksne mixhold – torsdage kl. 20.30-22.00
Kontaktperson:
Kim Liholm, tlf. 22 78 77 70, e-mail kim@liholm.dk

Fodbold 
HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, mail lars.knud@godmail.dk
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
Indedørs
U6+U7+U8 drenge+piger, fredag kl. 15.00-16.45 (forældre stiller baner op)
træningstider			
Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
og trænere			
Holdleder Sanne Wittrup, tlf. 40 95 78 79
U9 drenge+piger, fredag kl. 16.45-18.00
			
Træner Nicolaj Kirkbak, tlf. 30 70 35 45
			
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
			Træner Jeppe
			
Træner Yvonn Simonsen, tlf. 20 95 39 30
			
Holdleder Ann Kaalund Laursen, tlf. 27 11 79 60
			
Holdleder Lena Danielsen, tlf. 20 24 57 60
U10 drenge, fredag kl. 18.00-19.00
Træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 25 18 75 18
			
Trænerassistent Henrik Carstensen, tlf. 21 48 07 64
			
Trænerassistent Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12
			
Holdleder Lykke Hansen, tlf. 20 26 55 64
			
Holdleder Tina Fastrup, tlf. 30 60 86 79
U11 piger, fredag kl. 19.00-20.00
Træner Jacob Dalby, tlf. 26 81 19 79
			
Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99
			
Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00
			
Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29
			
Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37
			
Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U11 drenge, lørdag kl. 10.00-12.00 i Voldum-Hallen
			
Træner Søren Søndergaard , tlf. 27 21 31 97
			
Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
			
Træner Marc Steens gaard, tlf. 29 24 77 31
			
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U12 drenge, lørdag kl. 10.00-12.00 i Voldum-Hallen
			
Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23
			
Træner Flemming Dahl Sørensen , tlf. 28 19 22 89
			
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U14-U15 drenge, fredag kl. 20.00-21.15
			
Træner Bo Jørgensen, tlf. 81 11 83 06
			
Træner Kristoffer Sørensen , tlf. 20 22 23 71
			
Træner Hans Bille Sørensen , tlf. 23 73 07 23
			
Træner Martin Skåning , tlf. 23 96 34 59
			
Træner Kristian Hardam , tlf. 23 27 00 55
			
Holdleder Tina Bille, tlf. 60 18 64 20
U15 piger, fredag kl. 21.15-22.45
Træner Michael Rechnitzer Andersen, tlf. 23 93 48 65
			
Træner Nikolaj Nymann Kristjansen, tlf. 30 27 41 47
			
Holdleder Annemette Andersen, tlf. 25 41 14 03
Oldboys, onsdag kl. 21.00-22.45
Hoildleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
Fodbold
VH Fodbold
Herre senior, fredag kl. 19.30-22.00 i Voldum-hallen
			
Træner Jan S. Laursen, tlf. 21 67 79 67
			
Holdleder Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
			
Holdleder Brian Amdi, tlf. 30 70 33 37
			
Kontaktperson Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
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Sponsorhjørnet

Praktisk information

NY I SPONSORUDVALGET

Lars Olsen og Majken Holst Jensen har holdt møde i starten
af november. Foranlediget af at Majken gerne vil indgå i
sponsorarbejdet skitserede Lars Olsen den aktuelle status.
Ud fra dette vil vi (Majken og Lars Olsen) se, om vi kan få
søsat aktiviteter, der kan få sponsorarbejdet ”sparket i gang”
eller mere ud over de ting, der allerede er i gang. Så chancen
er der, for at være med til dette spændende arbejde. Skriv til
undertegnede eller Majken (majkenjen@hotmail.com), hvis du
vil være en del af HØST IF’s sponsorudvalg.
Pt. har sponsorudvalget gang i flg. tiltag
•
Reklameskilte på multibanens bander ud mod P-plads
•
Gennemgang af liste over potentielle HØST IF-sponsorer
•
Status og opsamling af eksisterende sponsoraftaler
•
Nye aktiviteter
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har
spørgsmål eller er interesseret!
Lars Olsen
Sponsorudvalget
Mail lars.knud@godmail.dk

OK

OK Ødum er din lokale indkøbsbutik i HØST-området, hvor du kan
få det du lige står og mangler, da
der er et bredt sortiment i butikken.
Fx kan du hente morgenbrød både
hverdage og weekender, og der
er flere muligheder for at få stillet
sulten med varme menuer, når du
ikke selv vil stå ved kødgryderne.
OK Plus i Ødum er godt lokalt sted
at handle og en rigtig god samarbejdspartner for HØST IF!

OK aftale

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 5 øre pr. liter,
hver gang du tanker, når du har et
OK benzinkort eller OK-app, der er
tilknyttet HØST IF.
Elektricitet: Bestil elektricitet
via OK, så får HØST IF dobbelt
op, altså 10 øre i tilskud pr. tanket
liter brændstof. Flere af vores
korthavere (inkl. undertegnede) har
benyttet sig af dette gode tilbud
om elaftale.
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så download OK appen
til iOS eller Android, eller kontakt
undertegnede for et OK-kort.

I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden.
Støt lokalsporten i HØST IF.
Sidste år fik ungdomsarbejdet i
HØST IF over 34.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

OK app

Det er nu muligt at downloade en
app til både Android og iOS, så man
ikke skal bruge kort til betaling på
tanken, men betale via OK-app.
Det er vigtigt under opsætningen at angive den forening man vil
støtte – så husk at tilvælge HØST
IF! Så vil HØST IF stadig få 5 eller
10 øre pr. liter når I tanker. Man kan
også vælge MobilePay, men så er
der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i
automaten, er der ingen ændringer.
Kortholdere, der både har app og
kort, kan anvende begge dele.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
E-mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for fysisk og økonomisk hjælp.
Derfor er det dejligt når virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd.
Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et vink” så
vi kan få fulgt op på dette i
sponsorudvalget.

FERIE OG FRIDAGE
Jeg holder ferie i uge 52 og 1
Kontakt i stedet mine kollegaer i Hadsten:
Marie Hedegaard Thomsen,
tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen,
tlf. 86 98 24 24
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25

Mette Krabbe

Hadbjerg Skole

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens
aktiviteter, meddelelser m.m. – samt logge ind på Elev/
ForældreIntra, hvor der gives information til de enkelte
klasser.

PRÆSTER
i pastoratet

Playersponsorater

Der er fra både NVUI og HØST
IF opbakning til at sætte gang i
playersponsorater. De sponsorer,
der tidligere har haft årligt playersponsorat, vil blive kontaktet
for nytegning. Desuden er nye
sponsorer både i NVUI og HØST
IF velkomne. Så arbejdet er sat i
gang i VH samarbejdsudvalg samt
ved spillerne selv.

Deltagere søges!

Har du lyst til at bidrage så sig
endelig til. Jo flere vi er om opgaven jo bedre.
Vi holder et månedligt
møde, hvor vi deler arbejdet i
”mindre enheder”, så HØST IF og
HØST-Hallen kan få de bedst
mulige betingelser fremover,
både på aktivitetsniveau, og de
fysiske rammer.
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer hvis du har
spørgsmål eller er interesseret.
Pt. har sponsorudvalget gang i
flg. tiltag:
• Reklameskilte på multibanens
bander ud mod P-plads
• Gennemgang af liste over
potentielle HØST IF-sponsorer
• Status og opsamling af eksisterende sponsoraftaler
• Nye aktiviteter
Du kan kontakte sponsorudvalgets medlemmer, hvis du har
spørgsmål eller er interesseret!
Lars Olsen
Mail Lars.knud@godmail.dk
Majken Holst Jensen
Mail majkenjen@hotmail.com

Plejehjemsgudstjenester

Når vi eller vore pårørende
flytter i beskyttet bolig eller på
plejehjem, er det vigtigt, at kirken
flytter med. Der er selvfølgelig
altid mulighed for at køre med
kirkebil for den, der ikke kan
fragte sig selv i kirke, men måske
bliver det at gå til gudstjeneste i
kirken for uoverskueligt. Derfor
kommer kirken ud på plejehjemmet for at holde gudstjeneste der.
Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene.

Ældregudstjenester

Et samarbejde mellem
Sundhedscenter Hadsten,
præsterne og menighedsrådet i
Hadsten har betydet særlige hverdagsgudstjenester i Sct. Pauls
Kirke, der begynder kl. 10 med
formiddagskaffe i Sognegården.
Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er
selvfølgelig også åbne for alle.

Adresser

Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7,
8370 Hadsten
Møllegården, Østervangsvej 60,
8370 Hadsten

MK
Mette
Krabbe

MHT
Marie
Hedegaard
Thomsen

KUK
Kristoffer
Uhre
Knattrup

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

Kirkebil

Har man behov for taxa til kirke
eller arrangementer i præstegården og sognegården, ringer man
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.
Giv taxaselskabet besked
om, at turen skal faktureres til
menighedsrådet.

AB
Anders
Bonde

Sorggruppe for voksne

Når man har mistet, kan det være
svært at komme videre efter den
første tid. Da kan det være en
støtte at tale med mennesker,
som har oplevet det samme som
en selv. Det kan være mennesker,
man kender, eller det kan være
i en sorggruppe. Formålet med
sorggruppen er at skabe et rum,
hvor man sammen med ligestillede har tid og plads til at tale om
det, der er svært. Gruppen er for
alle, der har mistet en ægtefælle/
partner, et voksent barn eller en
nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer
ad gangen. Møderne finder sted i
Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten.
Vi får en kop kaffe/te undervejs.
Når man henvender sig, vil man
få tilbudt en samtale, før man
kommer til det første møde. Her
kan man fortælle om sin situation,
og vi finder i fællesskab ud af, om
sorggruppen kan være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

Samtale med en præst

Præsterne står altid til rådighed
for en samtale. Det kan foregå
i hjemmet, i sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med
et andet menneske i fortrolighed. Præster har tavshedspligt,
hvilket betyder, at det, der bliver
en præst betroet, ikke fortælles
videre. Samtalen kan handle om
tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet.
Man skal ikke være bange for
at ”tage præstens tid”, for det er
faktisk præstens arbejde at tage
ud og tale med folk, der har brug
for det.
Ring eller få en anden til det –
vi kommer gerne!
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Her finder du

Her finder du
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Akupunktør
Anna Grethe Strange
86 91 47 47
Baunehøjvej 158, Hadbjerg
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
87 61 31 17
Torben & Benno, Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
AutoMester, service og skadescenter
www.kp-e.dk
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
86 98 28 09
Hadbjerg Auto service
40 35 39 10
Bredgårdsvej 9
hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland
86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV

By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg
30 64 31 94
odumforsamlingshus@gmail.com
Hadbjerg Borgerforening
Majbritt Hansen
23 84 90 23
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten
www.danbolig.dk
Joan Pank
joan.pank@danbolig.dk
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
86 98 36 00
Søndergade 3
www.edc.dk
8370 Hadsten
837@edc.dk
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Hadbjergvej 136, Hadbjerg www.hadbjergmurogbeton.dk
info@hadbjergmurogbeton.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning: Tine og Michael Olesen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshus
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus
Udlejning
30 64 31 94
Frisør
Byens Frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten
www.byensfrisoerhadsten.dk

Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
Per Tjørnild
www.det-lille-galleri.dk
Ødumvej 30, Ødum
detlillegalleri.oedum@gmail.com
Have- og parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner
29 13 04 98
Skanderborgvej 13, Hadsten
Hårde hvidevarer
Aktiv Hvidevareservice
70 10 10 05
V/Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Graver Niels Erik Thomsen
23 83 87 17
nielserikthomsen@gmail.com
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
23 81 87 17
nothinginline@gmail.com
Kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
Kirkeværge John Langdahl
27 20 01 46
Gunderuplundvej 10, Astrup
john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Doris Svenstrup
29 63 50 69
Tåstrupvej 51, Selling
doris@kajkaalund.dk
Sognepræst Mette Krabbe
86 98 90 65
Ødum Præstegård, Ødumvej 32
mekr@km.dk
Maler
H.A. Sørensen & Søn
21 68 39 19
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling
Murer
Murermester Kristian S. Hardam
23 27 00 55
Sellinghedevej 4
www.mksh.dk
8370 Hadsten
Skole
Hadbjerg Skole, kontorerne
89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning
89 64 48 20

Snedker
JC Møbler
30 53 21 11
Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5
Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Claus Glavind, formand:
71 78 02 30
claus@glavind.net
Klublokalet:
86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
86 91 41 90
ved Claus Mikkelsen
Baunehøjvej 160, Hadbjerg
24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen
86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
86 98 90 99
Mejlbyvej 21, Røved
Tømrermester Hans Peter Krogh
86 91 41 40
Ådalen 11, Selling
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S
87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Jørgen Svenningsen
86 98 95 33
Vinduespudsning
JK Polering
31 42 41 62
v/Jonas Kristensen
Mail@jkpolering.dk
Ødumvej 8, Selling
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
info@bovas.dk
VVS Installatør Flemming Sørensen
86 98 87 77
Navervej 24, 8382 Hinnerup
www.flemming-vvs.dk
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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

HØST udkommer

TORSDAG

Fællesspisning

26

27

FREDAG

LØRDAG

Fællesspisning

28

Julehygge

29

SØNDAG
Bordtennisstævne
Familiegudstjeneste
m. luciaoptog
Juletræstænding
1
2

30

Kirke i Børnehøjde

4

5

6

8

7

Ældregudstjeneste
Julestue
10

11

12

Juleafslutninger
Concert Clemens
17
p Juledag

Juleaftens
gudstjenester

Gudstjeneste,
Ødum Kirke

13

15

14

Juleafslutninger
Plejehjems
gudstjeneste
18

p Juleaften

19

20

26

27

22

21

23

2. juledag
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke
25

Nytårsdag
Nytårsgudstjeneste,
Hadbjerg Kirke
1

2

3

Syweekend

5

4

HØST deadline

7

8

9

Kirke i Børnehøjde

15
26. Kirkehøjskole

10

16
27. Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

Lørdagsdåb

17

6
Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke

12

11

Plejehjems
gudstjeneste

30
Syweekend
Gudstjeneste,
Ødum Kirke

18
29. Formiddagsmøde

HØST udkommer

19

13
Sæsonstart
HØST IF Løb
Gudstjeneste,
Ødum Kirke

30. Fællesspisning

20

JANUAR

31

29

28
Syweekend

p

24. Salmemaraton

16
De Ni Læsninger

p

24

14

9
Gudstjeneste,
Ødum Kirke

DECEMBER	

3

Gudstjeneste,
Hadbjerg Kirke
Juletræsfest

